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القيادة السياسية هنأت كولومبيا بالعيد الوطني

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس الفارو 
اوريبا فيلز رئي���س جمهورية كولومبيا 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق 

كل التقدم واالزدهار.

كم���ا بعث س���مو نائب األمي���ر وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 
للرئيس الفارو اوريبا فيلز رئيس جمهورية 
كولومبيا الصديقة مبناسبة العيد الوطني 

لبالده.
كما بعث سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

 نائب األمير استقبل العنزي وتسّلم كتاب
»علم النفس الصناعي والتنظيمي« من المشعان

بحث مع السفيرة األميركية العالقات الثنائية

محمد الصباح توجه إلى لندن ضمن جولة خارجية

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال عسكر العنزي

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل عزف السالم الوطني للكويت واثيوبيا

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد لدى وصوله الى اثيوبيا وفي استقباله رئيس الوزراء ميليس زيناوي

الشيخ د.محمد الصباح خالل لقائه السفيرة ديبورا جونز

استقبل سمو نائب األمير 
وولي العهد الش���يخ نواف 
األحمد ف���ي ديوانه بقصر 
الس���يف صباح امس عضو 
النائب عسكر  مجلس األمة 

العنزي.
كما استقبل سموه عويد 
املشعان � استاذ علم النفس 
الصناعي والتنظيمي بكلية 
العلوم االجتماعية � جامعة 
الكويت � حيث اهدى سموه 
كتاب���ا بعنوان »علم النفس 
الصناعي والتنظيمي« وقد 
شكره س���موه على اجلهود 
التي بذلت في إعداد الكتاب 
متمني���ا ل���ه كل التوفي���ق 

والنجاح.

توجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح الى لندن امس ضمن جولة له تستغرق عدة ايام وتشمل ايضا 

نيويورك وواشنطن.
وقال الش����يخ د.محمد الصباح في تصريح ل� »كونا« قبيل مغادرته 
البالد انه س����يلقي في محطته االولى في لندن مس����اء اليوم محاضرة 
في مركز اكسفورد للدراسات االسالمية عنوانها »حوار احلضارات في 
احلاضر واملس����تقبل«. واضاف الشيخ د.محمد انه سيتوجه بعد لندن 
الى نيويورك محطته الثانية حيث سيبحث مع امني عام املنظمة الدولية 
لالمم املتحدة بان كي مون آخر التطورات بشأن تطبيق القرارات الدولية 
ذات الصلة بش����أن احلالة بني الكويت والعراق. وقال انه سيتوجه بعد 
نيويورك الى واشنطن محطته الثالثة حيث سيلتحق بالوفد الرسمي 
املرافق لصاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد في زيارته الرسمية 
الى واشنطن. الى ذلك التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ظهر امس بسفيرة الواليات املتحدة االميركية 

لدى البالد ديبورا جونز.
ومت خالل اللقاء التطرق الى العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني 

والقضايا ذات االهتمام املشترك.

رئيس الوزراء وصل إثيوبيا  ضمن جولته األفريقية
وفد الغرفة اجتمع مع نظيره اإلثيوبي للتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين سياحيًا وزراعيًا

ملك سوازيالند يرحب بالزيارة المرتقبة
لرئيس الوزراء ويتطلع لفتح سفارة كويتية في بالده

مبابان � كونا: رحب امللك مسواتي الثالث 
ملك مملكة سوازيالند بالزيارة التي سيقوم 
بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد والوفد املرافق الى بالده غدا وتستمر 
يومني، معربا عن تطلعه لفتح سفارة كويتية 

في بالده.
وعبر امللك مس����واتي الثالث خالل لقائه 
سفيرنا لدى جمهورية جنوب افريقيا احملال 
الى مملكة سوازيالند حسن العقاب عن سعادته 
البالغة بهذه الزيارة في ظل تنامي العالقات 

املتميزة واملتطورة ب����ني البلدين على جميع 
املستويات واألصعدة.

وحمل ملك س����وازيالند الس����فير أمنياته 
الصادقة وشكره لصاحب السمو االمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد على احلفاوة البالغة التي لقيتها والدته 
)امللكة األم نتومبي( أثن����اء زيارتها األخيرة 
للكويت والرعاية اخلاصة م����ن قبل القيادة 

الكويتية.
وأعرب عن أمنياته لس����مو رئيس مجلس 

الوزراء بزيارة ناجحة لبالده، مؤكدا انه وجميع 
املسؤولني في اململكة حريصون على إجناح 

هذه الزيارة.
وعبر عن تطلع بالده الى فتح سفارة للكويت 
في مملكة س����وازيالند وأن يرى في املستقبل 
القريب سفيرا مقيما فيما اعلن عن استعداد 
بالده لتقدمي جميع التسهيالت لرجال األعمال 
الكويتيني وضمان استثماراتهم مبا يعود بالنفع 
على البلدين وشعبيهما الصديقني خاصة في 

ظل تعدد الفرص االستثمارية في بالده.

أديس أبابا � كونا: وصل سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد والوفد املرافق لسموه بعد 
ظهر امس الى جمهورية اثيوبيا 

الفيدرالية الدميوقراطية.
واجري لس����موه اس����تقبال 
رس����مي حافل وكان ف����ي مقدمة 
مستقبليه رئيس وزراء جمهورية 
اثيوبيا الفيدرالية الدميوقراطية 
ميليس زين����اوي، وبعد ان ادى 
ح����رس الش����رف التحية وعزف 
السالم الوطني للكويت والسالم 
اثيوبيا  اجلمهوري جلمهوري����ة 
الدميوقراطية صافح  الفيدرالية 
س����موه الوزراء وكبار مسؤولي 
الدولة والسفراء املعتمدين لدى 
اجلمهورية وسفيرنا لدى اثيوبيا 

فيصل مطلق العدواني.
وأفادت مص����ادر مطلعة في 
الكويت  غرفة جت����ارة وصناعة 
ب����أن اجتماعا عقد، في مقر غرفة 
وجت����ارة وصناعة أدي����س أبابا 
حضره من اجلانب الكويتي رئيس 
وف����د الغرفة انس الصالح وأمني 
سر احتاد الشركات االستثمارية 
بدر السميط وممثلون عن القطاع 
اخلاص، حي����ث اجتمع الوفد مع 
نظرائهم االثيوبيني لالطالع على 
آليات تعزيز االستثمارات الكويتية 
املقدمة  إثيوبيا والتسهيالت  في 
للمستثمرين الكويتيني في إثيوبيا 
وخصوصا ف����ي القطاع الزراعي 

والسياحي.
وطالبت غرفة جتارة وصناعة 
إثيوبيا بتفعيل البروتوكول املوقع 
مع غرفة جتارة وصناعة الكويت 
ف����ي عام 1997 وض����رورة تبادل 
املعلومات والبيانات لتعزيز العالقة 
بني الدولتني الصديقتني والسماح 
للقطاع اخلاص الكويتي باالطالع 
على آخر املستجدات االقتصادية 
اإلثيوبية والتسهيالت التشريعية 

واالقتصادية املقدمة لها.
وكان سمو الشيخ ناصر احملمد 
اختتم زيارته الرسمية جلمهورية 
جيبوتي متوجها للمحطة الرابعة 
م����ن جولته جمهوري����ة اثيوبيا 
الفيدرالية. وكان في وداع سموه 
على ارض مطار جيبوتي رئيس 
الوزراء دليتا محمد دليتا وعدد 
من الوزراء وكبار املسؤولني في 
جيبوتي وسفيرنا لدى اجلمهورية 
ل����دى جيبوتي  اليمنية واحملال 
واعضاء السفارة. هذا وصدر عن 
اجلانبني في ختام الزيارة البيان 
املشترك التالي: تلبية لدعوة من 
رئيس الوزراء في حكومة جمهورية 
جيبوتي دليتا محمد دليتا وفي 

اطار عالقات الصداقة والتعاون 
بني الكويت وجمهورية جيبوتي 
والرغبة في تعزيزها وتنميتها، قام 
سمو رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ ناصر احملمد بزيارة رسمية 
جلمهورية جيبوتي. وقابل سموه 
رئيس اجلمهورية اسماعيل عمر 
جيله حيث نقل له رسالة من اخيه 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد تتعلق بالعالقات الثنائية 
وسبل تطويرها وتعزيزها. وقد 
اول����ت جمهورية جيبوتي اهمية 
خاصة لزيارة سمو رئيس مجلس 
انها فرصة  الوزراء، مؤكدة على 
قيمة لتعزيز جهود وتنمية اواصر 
التع����اون بني البلدي����ن. وخالل 
الزيارة عقدت جلس����ة مباحثات 
رسمية بني البلدين ترأس اجلانب 
الكويتي سمو الشيخ ناصر احملمد 
وترأس جانب جمهورية جيبوتي 
رئيس الوزراء دليتا محمد دليتا 
وقد مت اس����تعراض جميع اوجه 
العالقات الثنائية بني البلدين حيث 

ارتياحهما  اعرب اجلانبان ع����ن 
لتطور العالقات، مؤكدين عزمهما 
واس����تعدادهما الكامل لتطويرها 
ملا فيه خدمة املصالح املش����تركة 
لكال البلدين والشعبني الشقيقني، 
وقد توافقت وجهات نظر اجلانبني 
في مجمل القضايا املشتركة التي 
مت بحثه����ا، واك����دا على ضرورة 
تفعيلها بش����كل يخدم مصلحة 
ورخ����اء ش����عبيهما. وفي مجال 
بحث تطوي����ر وتنمية العالقات 
االقتصادية، اتفق اجلانبان على 
فتح آفاق جديدة للتعاون بينهما 
من شأنها زيادة حجم االستثمار 
وتعزيز التبادل التجاري والعمل 
عل����ى تقدمي احلواف����ز للقطاعني 
الكويت  ف����ي  احلكومي واالهلي 
الكويتية  الش����ركات  لتش����جيع 
على االس����تثمار في قطاع النقل 
والسياحة والنفط في جمهورية 
جيبوتي. ووقع البلدان على عدد 
من االتفاقيات التي من شأنها ان 
تعزز عالق����ات االخوة والتعاون 

انه  الى  بينهما، واشار اجلانبان 
من املصلحة املش����تركة تأسيس 
عالقات اقتصادية متعددة وعلى 
جمي����ع املس����تويات. كما بحث 
اجلانبان االزمة االقتصادية العاملية 
وتأثيراتها على االقتصاد العاملي، 
وأكد اجلانب����ان دعمهما جلميع 
اجله����ود املبذولة ملواجهة االزمة 

واحلد من تداعياتها.
واعرب����ت جمهورية جيبوتي 
حكومة وشعبا عن التقدير التام 
الس����مو االمير الشيخ  لصاحب 
صب����اح االحم����د لتبرع س����موه 
الس����خي بأع����داد م����ن املصحف 
الكرمي، واعربت أيضا عن تقديرها 
للكويت لالسهامات التي تقوم بها 
عبر الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية والعربية والتي من 
شأنها ان تعزز عالقات التعاون بني 
البلدين، وطالبت في هذا الصدد 
بزيادة مساهمة نشاط الصندوق 
في مج����ال البني����ة التحتية في 

جمهورية جيبوتي.

الجاراهلل: القارة األفريقية قارة واعدة
 ومن الضروري التواصل معها على جميع المستويات

جيبوتي � كونا: اعرب 
وكيل وزارة اخلارجية 
اليوم  خالد اجل����اراهلل 
ع����ن ارتياحه ملا حققته 
زيارة سمو رئيس مجلس 
الش����يخ ناصر  الوزراء 
ال����ى جمهورية  احملمد 
جيبوتي من نتائج جيدة 
توثق العالقة السياسية 
واالقتصادية والتجارية 
ب����ني البلدي����ن. وق����ال 
اجلاراهلل ف����ي تصريح 
ل�»كون����ا« ان اجلول����ة 

االفريقية لسمو رئيس مجلس الوزراء تأتي 
لتعزيز عالقات الكويت مع الدول االفريقية 
ولبحث مجاالت اوسع لتطوير وتعزيز 
عالق����ات الكويت مع تلك الدول. واضاف 
ان »القارة االفريقية قارة واعدة والبد ان 
يكون لنا تواصل مع هذه الدول واستشراف 
آفاق التعاون والتطوير في عالقاتنا معها 
على املستويات السياسية واالقتصادية 

والتجارية واملالحة اجلوية«.

وقال ان العالم يتحرك 
نحو هذه القارة الواعدة 
ومن الطبيعي واملنطقي 
ان يك����ون للكويت هذا 
النوع من التحرك جتاه 
اشقاء واصدقاء في هذه 
القارة. واشاد مبا حققته 
االجتماعات التي عقدها 
املرافق  الرس����مي  الوفد 
لس����مو رئيس مجلس 
الوزراء على مس����توى 
القطاع اخل����اص ممثال 
في غرفة جتارة وصناعة 
الكوي����ت. وقال ان كل ه����ذه االجتماعات 
كانت تهدف الى استشراف آفاق التعاون 
مع جيبوتي والبحث عن فرص االستثمار 
وفرص تعزيز العالقة االقتصادية مع هذه 
اجلمهورية التي سيكون لها مستقبل واعد 
لتطور عالقاتنا معها. وعلى املس����توى 
السياس����ي قال ان وجهات نظر الطرفني 
الكويتي واجليبوتي حيال تطورات االوضاع 

االقليمية والدولية كانت »متطابقة«.

تبادل السفارات
 بين الكويت وجيبوتي

جيبوتي � كونا: اش��اد 
اجليبوتي  الوزراء  رئيس 
دليتا محم��د دليتا بنتائج 
زيارة سمو رئيس مجلس 
ال��وزراء الش��يخ ناص��ر 
احملمد وما أس��فرت عنه 
من توقيع س��ت اتفاقيات 
وبروتوك��ول للتعاون بني 
دليتا  وأع��رب  البلدي��ن. 
في تصري��ح عقب وداعه 
في مطار جيبوتي س��مو 
رئيس مجلس الوزراء عن 
األمل في ان تس��هم هذه 
بشكل  التقدم  في  الزيارة 

اكثر في العالقات.
جيبوتي  ان  وأوض��ح 
طلب��ت افتت��اح س��فارة 
لها ف��ي الكوي��ت وأيضا 
فتح س��فارة للكويت في 

جيبوتي.

خالد اجلاراهلل


